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Het verbliifsrecht krachtens art. 10. tweede lid. Vw 
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De uitreiking en inhouding van identiteitspapieren in 
verband met verkrijging en verlies van het verblijfs- 
recht krachtens art. 10, tweede lid, Vw worden behandeld 
in 9 . 6  en 9 . 7 .  

8.1 Inleiding 

Krachtens art. 10, tweede lid, Vw is bij art. 47 Vb j" 
2 4  a W onder bepaalde voorwaarden verblijf voor onbe- 
paalde duur toegestaan aan de echtgenoot of de echtge- 
note en de kinderen beneden de achttien jaar die 
feitelijk behoren tot het gezin van: 

a. een in Nederland wonende Nederlander; of 
b. een houder van een vergunning tot vestiging; of 
c. een als vluchteling toegelaten vreemdeling. 

Zie voor de voorwaarden waaronder en het moment waarop 
dit afhankelijke verblijfsrecht wordt verkregen verder 
8 . 2 .  

Karakter van het verbliifsrecht krachtens art. 10. 
tweede lid. Vw 

Dit verblijfsrecht wordt van rechtswege verkregen; een 
verzoek daartoe behoeft derhalve niet te worden inge- 
diend. 
Het verblijfsrecht gaat eveneens van rechtswege verloren 
(zie 8 . 3 ) ;  intrekking van deze verblijfstitel is derhal- 
ve niet mogelijk. 
Gelet op het afhankelijk karakter van dit verblijfsrecht 
kan het voor de vreemdeling van belang zijn tevens te 
beschikken over een zelfstandige verblijfstitel. 
Een daartoe strekkend verzoek moet in behandeling worden 
genomen en getoetst aan de normen die de Vreemdelingen- 
wet daarvoor geeft. 
Verkrijging of verlies van dit verblijfsrecht laat een 
eventueel aan de vreemdeling reeds verleende vergunning 
tot verblijf, vergunning tot vestiging of toelating als 
vluchteling onverlet. 
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Het hoofd van plaatselijke politie kan een bijzondere 
aanwij zing vragen aan de Minister van Justit4k bij twij - 
fel of een vreemdeling het verblijfsrecht krachtens art. 
10, tweede lid, Vw bezit (zie A 2). 

8.2 Verkrijging - - van het verbliifsrecht krachtens art. 10. 
tweede lid. Vw 

8.2.1 De echtgenoot of de echtgenote en de kinderen beneden de 
leeftiid van achttien iaar als bedoeld in art. 47, 
eerste lid. Vb 

Verblijf voor onbepaalde duur is krachtens art. 10, 
tweede lid, Vw bij art. 47, eerste lid, Vb toegestaan 
aan de echtgenoot of de echtgenote en de kinderen bene- 
den de leeftijd van achttien jaar die feitelijk behoren 
tot het gezin van: 

- een in Nederland wonende Nederlander; of 
- een houder van een vergunning tot vestiging; of 
- een vreemdeling die is toegelaten als vluchteling, 

indien zij : 

a. ten minste een jaar als zodanig in Nederland wonen en 
zij gedurende die periode houder waren van een ver- 
gunning tot verblij f, of 

b: op het tijdstip waarop zij deze hoedanigheid verkre- 
gen reeds houder waren van een vergunning tot vesti- 
ging of waren toegelaten als vluchteling. 

Kinderen beneden de leeftiid van achttien iaar 

Voor verkrijging van het verblijfsrecht krachtens art. 
10, tweede lid, Vw is niet vereist dat het kind is gebo- 
ren uit het huwelijk van degene van wie het verblijfs- 
recht afhankelijk is. 
Het kan derhalve bijvoorbeeld ook gaan om: 

- v66r het huwelijk geboren kinderen van een vreemdeling 
die huwt met een Nederlander, met een houder van een 
vergunning tot vestiging of met een vreemdeling die is 
toegelaten als vluchteling; 
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- in het gezin opgenomen buitenlandse pleegkinderen 
(zowel adoptief- als familiepleegkinderen). 

Veelvoorkomende situaties waarin sprake kan ziin 
van verkriiginp van het verbliifsrecht krachtens 
art. 10. tweede lid. Vw 

1" de houder van een vergunning tot verblijf ver- 
krijgt een vergunning tot vestiging; 

- de echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen ver- 
krijgen het verblijfsrecht krachtens art. 10, 
tweede lid, Vw indien of zodra zij ten minste een 
jaar als houder van een afhankelijke vergunning 
tot verblijf tot diens gezin behoren. 
De duur van hun verblijf in het gezin gedurende 
de periode dat hij nog houder was van een vergun- 
ning tot verblijf telt daarbij mee. 

- de in Nederland geboren minderjarige kinderen 
verkrijgen dit verblijfsrecht onder bepaalde 
voorwaarden onmiddellijk (zie 8.2.3). 

2" een vreemdeling huwt met een Nederlander, met een 
houder van een vergunning tot vestiging of met 
een vreemdeling die als vluchteling is toegelaten 
en gaat (eventueel met voorkinderen) bij deze 
inwonen ; 

3 "  een buitenlands pleegkind wordt in een Nederlands 
gezin opgenomen. 

In de onder 2"  en 3" genoemde gevallen zullen de ge- 
zinsleden in de regel houder zijn van een vergunning 
tot verblij f; het verblij fsrecht krachtens art. 10, 
tweede lid, Vw wordt dan, gezien het hierboven onder 
a gestelde, eerst na een jaar verkregen. 

8.2.2 De echtgenoot of echt~enote. als bedoeld in art. 24 
a, eerste lid. onder a. W 

Verblijf voor onbepaalde duur krachtens art. 10, 
tweede lid, Vw is bij de art. 47, tweede lid, V b  j" 
24 a, eerste lid, onder a, W toegestaan aan de 
echtgenoot of echtgenote, die feitelijk behoort tot 
het gezin van: 

- een in Nederland wonende Nederlander; of 
- een houder van een vergunning tot vestiging; of 
- een als vluchteling toegelaten vreemdeling, 

en die: 
a. houder is van een vergunning tot vestiging; of 
b. in verband met huwelijk met een houder van een ver- 
gunning tot vestiging of een vreemdeling, die is toe- 
gelaten als vluchteling, het Nederlanderschap heeft 
verloren. 
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a 
Deze bepaling is slechts van betekenis, indien de 
vreemdeling, nadat hij de hierbedoelde hoedanigheid 
heeft verkregen, houder wordt van een vergunning tot 
vestiging. 
Immers, indien hij op het tijdstip waarop hij deze 
hoedanigheid verkrijgt reeds houder van een vergun- 
ning tot vestiging is, heeft hij het verblijfsrecht 
krachtens art. 10, tweede lid, Vw reeds op grond van 
art. 47, eerste lid, onder b, Vb (zie 8.2.1). 

ad b 
De Nederlandse vrouw die in verband met haar huwe- 
lijk met een vreemdeling, als hier bedoeld, een an- 
dere nationaliteit verkrijgt, kan afstand doen van 
het Nederlanderschap (art. 15 Rijkswet op het 
Nederlanderschap). 
Maakt zij van deze mogelijk gebruik, dan verkrijgt 
zij onder de hier genoemde voorwaarden onmiddellijk 
het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, 
vw . 

8.2.3 In Nederland geboren kinderen als bedoeld in art. 
24 a. eerste lid. onder b. W 

Verblij f voor onbepaalde duur krachtens art. 10, 
tweede lid, Vw is bij de artt.47, tweede lid j" 24 
a, eerste lid, onder b, W toegestaan aan in Nederland 
geboren kinderen uit het huwelijk m: 

- een in Nederland wonende Nederlander; of 
- een houder van een vergunning tot vestiging; of 
- een als vluchteling toegelaten vreemdeling, met 

- een houder van een vergunning tot verblijf; of 
- een houder van een vergunning tot vestiging; of 
- een als vluchteling toegelaten vreemdeling; of 
- een vreemdeling die het verblijfsrecht krachtens 
art. 10, tweede lid, Vw heeft. 

Deze kinderen verkrijgen het verblijfsrecht krach- 
tens art. 10, tweede lid,Vw bij hun geboorte of op 
het moment dat de vreemdeling tot wiens gezin zij 
behoren Nederlander wordt, een vergunning tot vesti- 
ging verkrijgt of wordt toegelaten als vluchteling. 
Zij behouden dit verblij fsrecht, zolang zij feite- 
lijk tot het gezin behoren, tot hun achttiende jaar. 
Kinderen die in Nederland worden geboren uit het huwe- 
lijk van een in Nederland wonende Nederlander, een 
houder van een vergunning tot vestiging of een vreem- 
deling, die is toegelaten als vluchteling, met een 
vreemdeling die niet op grond van een van de artt. 9 -  
10 Vw in Nederland is toegelaten, verkrijgen het ver- 
blijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw niet. 
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8.3 Verlies van het verbliifsrecht krachtens art. 10. 
tweede lid. Vw 

Voorwaarde voor het verblijfsrecht krachtens art. 
10, tweede lid, Vw is steeds het feitelijk behoren 
tot het gezin van: 

- een in Nederland wonende Nederlander; of 
- een houder van een vergunning tot vestiging; of 
- een als vluchteling toegelaten vreemdeling. 

Kinderen behouden dit verblijfsrecht slechts tot 
hun achttiende j aar. 

Het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw 
gaat onder meer van rechtswege verloren door verbre- 
king van de feitelijke gezinsband. 
Het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw 
herleeft niet van rechtswege indien de feitelijke ge- 
zinsband wordt hersteld. 
In dat geval kan door de betrokken vreemdeling een 
verzoek worden ingediend om een vergunning tot ver- 
blijf dat wordt getoetst aan de voorwaarden voor eers- 
te toelating in Nederland. 
Na verlening van een vergunning tot verblijf kan het 
verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw onder 
bepaalde voorwaarden na een jaar worden herkregen (zie 
8.2). 

Zie overigens voor omstandigheden waardoor het ver- 
blijfsrecht van art. 10, tweede lid, Vw verloren 
gaat B 19, onder 4.2, B 20 en B 21. 

8.4 Verbliifsrechteliike positie van de vreemd el in^ na 
verlies van het verbliifsrecht krachtens art. 10. 
tweede lid. Vw 

Zie hiervoor hoofdstuk B 19, onder 4.3 en 4.4 en B 20. 

NB 
Beëindiging van het verblijf van een vreemdeling, die 
het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw 
verloren heeft, is met bijzondere rechtswaarborgen 
omgeven (art. 23, vierde lid, Vw, zie A 6 Uitzetting; 
en art. 29, eerste lid, onder f, Vw, zie A 8 Rechts- 
middelen). 
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